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POZNÁMKY K ODÍVÁNÍ V IRSKU V 9. - 16. STOL 

doc. Martina Hřibová 

 

Pohled na oblečení ve středověkém Irsku vychází hlavně z figurativních scén a popisů 

v tehdejších literárních pracech. Dochovalo se několik textilií nalezených ve vykopávkách 

v Dublinu, Waterfordu a Corku.  

 
1A,B detail z Book of Kells, (Dublin, Trinity College Library, MS A. I. 

(58), 200r a 130r, 9. století, Zdroj: http://art-
imagery.com/cat.php?id=monk&b=kells 

1C detail z Book of Kells, (Dublin, Trinity College Library, MS A. I. 

(58), 7v, zdroj: 
http://thehelpfulartteacher.blogspot.cz/2012/02/elements-of-art-and-

principles-of.html 

1D Vlněná látka, radiokarbonovou analýzou datovaná k letům 885-
1030, Bogstown, County Westmeath, © The Trustees of the British 

Museum, zdroj: 
http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/Piece%20of%20coarse%2

0wool%20cloth%20from%20irish%20bog.jpg 

Oblečení ve středověku nejen chránilo proti 

počasí, ale také určovalo sociální postavení ve společnosti. Irská nařízení obsahovala regulace 

ohledně počtu barev na oděvu. Převažující styl oblečení pro vyšší třídu v raném středověku 

obsahoval léine (tunika) nošenou pod brat (cloak, plášť). Tunika léine byla v délce po kolena 

pro muže a pro ženy dlouhá, s rukávy a byla vyrobené z bílého nebo gel (neběleného) lnu. 

Nařízení z 9. stol. zmiňovalo, že šířka pěsti má být mezi kolenem a okrajem tuniky (tedy 

tunika může dosahovat jednu dlaň nad nebo pod koleno). V pase byla léine stažena páskem 

(crois) a mohla být vytáhnutá vzhůru. Populární byla červená výšivka kolem výstřihu a konců 

rukávů. Brat (plášť) měl obdélníkový tvar a občas byl tak velký, že mohl být omotán 5 krát 

kolem těla. Plášť mohl být vyroben z vlněné látky nebo z usně, přičemž většina dochovaných 

kusů je z kravské usně a některé kusy z vlčí nebo usně z vysoké zvěře. Brat mohl být jasných 

barev se zdobenými lemy. Archeologické nálezy naznačují, že barvivo extrahované z červeně 

a modře barvících rostlin bylo používané nejpozději od 7. - 8. století. Brat byl sepnut na 

rameni bronzovou, stříbrnou nebo železnou broží či špendlíkem, dle postavení a majetku 

nositele. Dunlevy se domnívá, že plášť Sv. Brighid nepochází z 6. stol., ale byl získán bratry 

princezny Gunhild kolem r. 1051. Plášť by tak byl příkladem známého irského chlupatého 

1B 1A 1C 

1D 



pláště. Chlupaté pláště byly ceněny pro jejich schopnost odolávat vlhkosti, umožňujíce déšť 

doslova setřepat [3]. Pravděpodobně tento plášť byl míněn v ediktech, které jej hanili od r. 

1462 a dále a i přesto byl prodáván v Británii a Evropě od 15. do 17. století.  

Malby a postavy na křížích naznačují použití trius (kalhot) válečníky, jezdci a dalšími lidmi 

pracujícími venku. Book of Kells vyobrazuje několik postav v trius po kolena. Nošení léine a 

brat sepnuté broží je zaznamenáno v Cross of the Scriptures v Clonmacnoise (cca 910).  

 
2 Replika Cross of the Scriptures v Clonmacnoise, 

foto Brian T McElherron, zdroj: 

http://irishantiquities.bravehost.com/offaly/clonmacno
is/clonmacnois.html 

 

Existuje jen několik obrazů žen 

z ranného středověku, ale popisy 

v mýtech a ságách naznačují, že brat 

a léine nosila obě pohlaví. Ženy 

spínaly brat na hrudi broží. Od 

raného 9. století dále ženy skrývaly 

vlasy závoji a pokrývkami hlavy 

(caile), tedy čepičkami, pásky, 

šátky. 

Vikingské výboje ovlivnily i 

oblékání např. výraz skyrta (scuird 

= skirt, tunika) a brok = bróga (hose, kalhoty a později ve významu boty). Vikingové mohli 

zavést krátkou tuniku a kalhoty, stejně jako ionar (forma kratší vlněné tuniky či kabátce 

nošené přes léine), která zřejmě byla základem charakteristického irského kabátce. 

Skandinávci jsou také spojováni se zavedením hedvábí do Irska při jejich obchodních cestách.  

Brože byly zejména oválného tvaru, mohly být náročně zdobené a pro jejich tvorbu se 

používaly slitiny měďi či stříbro nebo zlato. Nařízení obsažené v Cáin Íarraith (10. – 12. 

stol.) udávalo, že synové králů provincií mají nosit zlaté brože, synové menších králů stříbrné. 

Dílna produkující slitinu mědi byla nalezena v High Street v Dublinu. Irové také vytvářeli 

kruhové, polyhedrální (10. – 11. stol.), ledvinovité (pol. 10. stol.) spony, velké množství 

náramků zdobených černým jantarem, lignitem, břidlicí, parohem, kančím klem či sklem. 

Stejně tak byly nalezeny prsteny ze slitin mědi, železa, stříbra a cínu doplněné jantarem, 

břidlicí či sklem. Prsteny byly nošeny na všech prstech včetně palce. 

 

3A Měděná oválná brož, 9 stol, Pjoenix Park, Dublin, © The Trustees of the British Museum, zdroj: 
http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/Copper%20alloy%20oval%20brooch%2C%209th%20century%20Phoenix%20Park.jpg 
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3B stříbrné náramky nošení na bicepsu, 9-10.stol, nalezeno v Irsku, © The 

Trustees of the British Museum, zdroj: 

http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/Silver%20armlets%20from%20Brit
ish%20Museum.jpg 

3C náramek a prsteny, 9 – 11 stol, nalezeno v Irsku, © The Trustees of the 
British Museum, zdroj: 

http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/Gold%20arm-

ring%20of%20curved%20rod%20and%20finger%20rings%2C%20Ireland%209
th%20century.jpg 

Archeologické nálezy obsahují též obuv z kravské, 

kozí či ovčí usně.  

 4A Obuv typu krbec, nález z bažiny v Coolatoor, Co. Westmeath, uloženo v National Museum of Ireland, zdroj: 

http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/IMG_1619.early%20medieval%20shoe%20found%20in%20bog%2C%20Coolatoor%2C%20Co

.%20Westmeath.compressed.jpg 

4B zdobený střevíc, nález z bažiny Carrigallen, Co. Leitrim, uloženo v National Museum of Ireland, zdroj: 

http://dh.tcd.ie/clontarf/sites/default/files/u7/IMG_1620.early%20medieval%20shoe%20found%20in%20bog%2C%20Carrigallen%2C%20C

o.%20Leitrim.compressed.jpg 

Anglo Normanská invaze r. 1169 a ovládnutí Dublinu králem Henrym II. (1171) přivedla 

novou šlechtu, která sledovala módu Londýna a západní Evropy. Rozdíl odění mezi nedávno 

usazenými Angličany a Iry je patrný např. v Topographia Hiberniae (Obr. 5A-C). Léine, brat 

a ionar Irové nosili i dále ve středověku, brat se stal tzv. irským pláštěm a léine tzv. „safron 

shirt“ – velmi rozměrnou, šafránem na žluto barvenou košilí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2A-C Historie a topografie Irska, Giraldus Cambrensis, Royal MS 13 B VIII, The British Library,  1196-1223, Zdroj: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_13_b_viii_f001r 
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Dalšími důležitými oděvy byly: plášť s krátkou kapucí jménem cochall a plášť oblékaný přes 

hlavu z barevných a vzorovaných látek zvaný follaing, stejně jako vlněné trius s podešví. V té 

době Angličané měli tuniky v délce po dolní polovinu lýtek, přepásané v pase opasky, na 

kterých byla zavěšena pochva. Dále nosili tradiční pláště. Rozdíl oděvů byl nejzřetelnější 

během počátku anglické kolonizace, zatímco v následujících stoletích je vidět vzájemné 

ovlivňování.  

 

 

3 plašť z nevyčiněné kůže, Derrykeighan, Dress 

in Ireland, Dunlevy, Mairead.  London: Batsford, 

1989 

4 crespine nebo síťka do vlasů, 11. -12. stol, 

Dublin, Dress in Ireland, Dunlevy, Mairead.  

London: Batsford, 1989 

5 dětská obuv, 13. stol, Dublin, Dress in Ireland, 

Dunlevy, Mairead..  London: Batsford, 1989 

6 obuv z Kilcummin, Co. Offaly, pozdní 15. Stol, 

Dress in Ireland, Dunlevy, Mairead.  London: 

Batsford, 1989 

7 1373, Charter Roll of Waterford, zdroj: 

http://www.100objects.ie/portfolio-

items/waterford-charter-roll/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 plašť z nevyčiněné kůže, Derrykeighan, zdroj: DUNLEVY, Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, Cork: Collins Press, 1999, 

192 p. ISBN 18-982-5684-5. 
7 crespine nebo síťka do vlasů, 11. -12. stol, Dublin, zdroj: DUNLEVY, Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, Cork: Collins 

Press, 1999, 192 p. ISBN 18-982-5684-5. 

8 dětská obuv, 13. stol, Dublin, zdroj: DUNLEVY, Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, Cork: Collins Press, 1999, 192 p. ISBN 
18-982-5684-5. 

9 obuv z Kilcummin, Co. Offaly, pozdní 15. stol, zdroj: DUNLEVY, Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, Cork: Collins Press, 

1999, 192 p. ISBN 18-982-5684-5. 
10 1373, Charter Roll of Waterford, Medieval Museum, Waterford Museum of Treasures, Choristers’ Hall, Waterford, zdroj: 

http://www.100objects.ie/wp-content/uploads/2012/10/Charter-Roll.jpg 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 



11 1401-2, Book of MacMorogh, the Irish chieftian, coming to confer with the Earl of Gloucester. The British Library Ms Harley 1319, folio 
9. Zdroj: http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=34389 

Anglické ženy i muži nosili spodní oděv nebo kirtle a svrchní šat. Kirtle byl oděv s kulatým 

výstřihem a těsnými rukávy a v pase nebo na bocích stažený opaskem, na kterém byl pověšen 

osobní majetek jako klíče nebo pochvy mečů. Svrchní šat mohl mít rukávy nebo bez 

s hlubokými průramky a svislými rozstřiženími zvanými fitches, které umožňovaly dosáhnout 

na věci zavěšené na opascích. Mužské i ženské svrchní oděvy měly také rozparky na krku, 

které se zapínaly kulatou broží. Tento typ zapínání byl zaveden Angličany, ale mnoho 

kulatých broží se našlo v irské Crannoze. V zimě používali pláště a kožešinou podšívané 

kápě. Irský plášť převzali i Angličané a stal se významnou obchodní komoditou.  

V první polovině 14. stol. bylo Angličany zavedeno nošení těsného oděvu -  pro muže po 

kolena oděv gipon (později doublet), nošený s nohavicemi, a pro ženy oděv obepínající horní 

polovinu těla. Zdá se, že i Irové toto oblečení převzali (Obr. 12B a 14A,B). Oděvy na 

sarkofágu v Knocktopher, obr. 12A a C bývají vysvětlovány jako irská adaptace houpelande,  

rozměrných svrchních oděvů, nošených v západní Evropě od r. 1375. Irové nosili houpelande 

do 17. století [3]. Populární verze měla široký výstřih tvaru V s dlouhým otvorem vpředu 

zakončeným U vykrojením v oblasti žaludku (viz. Obr. 12A) [3]. 
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12A hrobka, pravděpodbně Maud Plunkett, Malahide Castle, cca 1440,  

12B postava ženy z Jerpoint Abbey, Co. Kilkenny, kol. r 1400, zdroj: TRIARC - Edwin Rae Collection (Digital Image Collection),  

http://www.tara.tcd.ie/xmlui/bitstream/handle/2262/25668/ertk1416.jpg?sequence=1 
12C dvojhrob Margarety Fitzerald (+1542) a Piers Butler (+1539), katedrala St. Canice, Kilkenny, Zdroj: 

http://humphrysfamilytree.com/Butler/8th.earl.ormonde.html 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13A překres fresky v Abbey Knockmoy, Co. Galway, 15. století, zdroj: Dress in Ireland, Dunlevy, Mairead.  London: Batsford, 1989 

13B 14-15.stol, irská vlněná čapka, National Museum of Ireland, foto Brian Engler, zdroj: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807351319286266&set=gm.10152611350030390&type=1 

13C krátké kabátce s výstřihem do V a prodloužením do suknice. 14-15.stol, engraved book-cover of bone, zdroj: JOYECE, Patric Weston. 

A smaller social history of ancient Ireland, treating of the government, military system, and law; religion, learning, and art; trades, 
industries, and commerce; manners, customs, and domestic life, of the ancient Irish people. London: London, New York, and Bombay, 

Longmans, Green, & co., 1906. 

 

Zajímavým nálezem je oděv z bažiny Moy, Co. Clare, který zatím nebyl přesněji datován. 

Tvarově odpovídá oděvům nošeným v západní Evropě od počátku 14. stol. Irská vyobrazení 

tento šat znají ještě v 17. století a mohl by být příkladem tzv. inar mna (svrchního oděvu žen). 

Šat je překvapivě složitého střihu, kdy je patrná nová strategie při tvorbě oděvu – slušivost je 

přednější než množství spotřebované látky. Vlněný šat byl zapínán vpředu na řadu knoflíků. 

Sukně má vložené velké klíny na rozšíření. Oděv má hluboký průramek s vloženými velkými 

klíny. O rukávech se předpokládá, že byly dlouhé, zapínané na knoflíky až vysoko nad loket. 

12A 12B 12C 

13A 13B 13C 



Podle kvality zpracování a použitého materiálu se nejednalo o zcela obyčejný oděv, na druhou 

stranu to ale nebyla ani nejlepší róba šlechtičny. 

 

 
14A oděv nalezený v Moy, Co. Clare, 14.-15. stol, National Museum of Ireland zdroj: 

http://www.clarelibrary.ie/eolas/coclare/history/fig5dress.htm 

14B předpokládaný střih oděvu z Moy. Autor Martin Hřib, zdroj: http://www.kostym.cz/Obrazky/6_Dobove/06_Suknice/VI_06_10.gif 

 

Od poloviny 14. do 17. století se vládcové snažili potlačit Irský styl odívání. R. 1537 

Jindřich VIII. zakázal používání irského pláště, barvení šafránem, nošení příliš dlouhých a 

širokých oděvů a charakteristických účesů. Dále bylo zakazováno vyšívání a zdobení oděvů 

hedvábím nebo aplikování šperků „podle irského obyčeje“. Jako první se přizpůsobili 

náčelníci a mocní lordi, ačkoliv i oni potřebovali pobídky ve formě darů či příslibů. V 17. 

století byla již anglická móda přijímána snadněji. Přiloženy jsou oděvní zákazy v originálním 

znění, publikované v pracech Dunlevy [3] a McClintocka [7].  

A letter of Henry VIII to the town of Galway (1536): “Item, that no man, nor man 

child, do wear no mantles in the streets, but cloaks or gowns… doublets and hose, shaped 

after the English fashion, of the country cloth or any other cloth (it) shall please them to buy. 

Item, that no man, woman, or child, do wear in their shirts or smocks, or any other garments, 

no saffron, nor have any more cloth in their shirts or smocks, but 5 standard ells of that 

country cloth.”  

An Act of Henry VIII’s reign (1539): “forbids any person in Ireland to dress their hair 

in the Irish fashion or to: weare any shirt, smock, kerchor, bendel (band/ribbon), nekerchour, 

mocket , or linnen cappe coloured, or dyed with Saffron, ne yet to use, or weare in any of their 

shirts or smockes above seven yards of cloth to be measured according to the King’s 

Standard, and that also no woman use or weare any kyrtell, or cote tucked up, or 

imbroydered or garnished with silke, or courched (overlaid/embroidered) ne laid with usker 

(jewel/ornament), after the Irish fashion, and that no person or persons, of what estate, 

condition or degree they be, shall use, or weare any mantles, cote or hood, made after the 

Irish fashion.” 

Act of Parliament, Dublin (1541): “Limited the amount of linen cloth to be worn in the 

shirts of various classes as follows: Nobleman – 20 cubits (11 yardů), Vassal or horseman – 

18 cubits, Kerne (turbarius) or Scot – 16 cubits (8,8 yardů), Groom, messenger or other 

servant of lords – 12 cubits, Husbandman or labourer – 10 cubits (5,5 yardů)” (pozn. šířka 

lněné látky byla kolem 20 -22 inchů) 

Ordinances proclaimed at Limerick by Sir John Perrot, Lord President of Munster 

(1571): “The inhabitants of cities and corporate towns shall wear no mantles… Irish coats, or 

great shirts, nor suffer their hair to grow glib, but to wear clerk’s gowns, jackets, jerkins, and 

some civil garments; and no maid or single woman shall wear or put on any great roll or 

14A 14B 



kercher of linen cloth upon their heads, neither any great smock with great sleeves, but to put 

on hats, French hoods, tippets, or some other civil attire upon their heads.” 

 
15A-D 1500, anonym, Kostüme der Männer und Frauen in Augsburg und 

Nürnberg, Deutschland, Europa, Orient und Afrika, 42o, 41r, 42r a 43o, Bayerische 

Staatsbibliothek, zdroj: http://bildsuche.digitale-
sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00011752&pimage=00092&v=2p

&nav=&l=en 

 

V 16. století byly stále charakteristickými oděvy leine (bílé 

nebo šafránem barvené lněné košile) a brat. Leine měla 

V výstřih, velmi široké rukávy na dolním konci. Brat mohl 

být obdélníkového či polokruhového tvaru v délce po kolena 

až po kotníky. Okraj pláště mohl mít připevněn pruh 

s třásněmi. Přidáním krátkých vláken nebo chuchvalců 

nepočesané vlny k niti při spřádání mohl být vytvořen 

materiál, ze kterého se tkaly chlupaté pláště.  

 Sir William Herbert napsal Lordu Burghley 25. května 1589 

tento popis brat “Eightlie, the mantle servinge vnto the Irishe 

as to a hedghogge his skynne or to a snaile her shell for a 

garment by daie, and a house by night  it maketh them with 

the Contynuall vse of it, more apt and able to lieu  and lie out 

in bogges and woodes, where their mantle serveth them for  a 

matteras and a bushe for a bedsteede, and thereby are lesse 

addicted  to a loyall dutifull and Civill lieffe.” 

Irskou verzí kabátce byl krátký, vpředu otevřený vlněný inar 

či ionar se suknicí. Zajímavé byly rukávy, kdy otevřeným spodním švem mohly koukat ven 

rozměrné rukávy léine. Inar mohl být ušit z látky s rostlinými motivy nebo pošit vodorovnými 

nebo diagonálními pruhy. Nohy kryly těsné kalhoty tzv. trius, často zobrazované bud z látky 

bez vzoru nebo čtverečkované položené šikmo. Irští muži jsou často prezentováni bez 

pokrývek hlavy a s dlouhými vlasy ač nízké klobouky a další tvary byly známy, přičemž 

některé typy byly dováženy z Anglie. Od 30. let 16. stol., kvůli oděvnímu nařízení, museli 

v neděli muži nosit anglický pletený klobouk. Obuv se příliš nelišila od předchozích období. 

Měla jednu podešev a byla hrubě šitá. 

15D 

15B 15C 15A 



 
16 1521, ‘Thus go the soldiers in Ireland, beyond England, Thus go peasants in Ireland’, Albrecht Durer, Kuperferstichkabinett Staatliche 

Museen, Berlin, zdroj: http://www.historyireland.com/early-modern-history-1500-1700/basis-for-durers-drawing/ 

 
17 1575, ‘Irish as they stand accoutred being at the service of the late King Henry’,  Lucas d’Heere, Théâtre de tous les peuples et nations de 

la terre avec leurs habits et ornemens divers, tant anciens que modernes, diligemment depeints au naturel par Luc Dheere peintre et 

sculpteur Gantois, zdroj: http://adore.ugent.be/view?q=_id:%22archive.ugent.be:1EEACAD8-B1E8-11DF-966C-
0D0679F64438%22&search_type=advanced 

 

18 první polovina 16.stol, anonym, Irští válečníci, Victoria and Albert Museum), zdroj:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irish_Warriors-Dravn_After_The_Qvicke.jpg 
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19 1547, Códice De Trajes. Indumentarias femeninas, masculinas y escenas costumbristas de España, América, Portugal, Francia, Inglaterra, 
Holanda, Alemania, Hungría, Prusia.... Biblioteca Nacional de España, Madrid, Res/285, f.67, zdroj: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000052132&page=1 

20 1594, A painiting of Captain Thomas Lee, Captain-General of the Queen's Kern, by Marcus Gheeraerts, Tate Gallery, London, zdroj: 
https://cz.pinterest.com/pin/437341813788011569/ 
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21A-D  15 -16. stol, nález z bažiny v Killery, Co. 

Sligo - vlněné inar, trius a brat. zdroj: DUNLEVY, 

Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, 
Cork: Collins Press, 1999, 192 p. ISBN 18-982-

5684-5. 

 

 
 

 
 
 

 

22A-C 16 – 17. století, nález z bažiny Gotmahonoge (dříve Kilcommon), Thurles, Co. Tipperary, Součástí je inar a trius, který má ve výšce 
kolen 7 knoflíků a původně měl připojenou špici. Zdroje: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/d9/54/ef/d954efe33b02da51f11dcbc008ad8d28.jpg , http://thearmyofoneill.tribe.net/photos/5ff12f4c-0832-4d7b-ac9c-

544b6c21de08 a https://cz.pinterest.com/pin/217298750747019344/ 

23 pozdní 16. století, čepička, 
Kilcommon, Thurles, Co. Tipperary, zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/437341813794359207/ 

25A 1570-1640, nález z Dungiven, jehož součástí jsou vlněné brat, inar, trius a opasek s obuví z usně.Inar je obdobný, jako nosili soudobí 
Angličané. Trius byl ušit z kostkované látky. Ulster Museum, Belfast, zdroj: HENSHALL, A.S. a W.A. SEABY. The Dungiven costume (a 

study of 17th century native dress in Ulster). Ulster Journal of Archaeology. 1961, 1961(24), 119-142 

 
25B rekonstrukce nálezu z Dungiven, Ulster Museum, Belfast, zdroj: http://www.doyle.com.au/Awen/Summer11a.html 
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26 17. stol, irský brat, nález z Leigh, Co. Tipperary, zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/360639882633497829/ 

 
 

27 16/17. stol, plstěné klobouky, nálezy z Knockfola (County Donegal), Derrindaffderg (County Mayo), a Tawnamore (County Sligo). zdroj: 
DUNLEVY, Mairead. Dress in Ireland. Doughcloyne, Wilton, Cork: Collins Press, 1999, 192 p. ISBN 18-982-5684-5. 

 

Informace o dalších nálezech stručně shrnuje Elizabeth Wincott Heckett v článku „The 

Apparel oft Proclains the Man: Late sixteenth- and Early Seveteenth-Century Textiles from 

Bridge Street Upper, Dublin“ (In: PRITCHARD, Frances a John Peter WILD. Northern 

archaeological textiles: NESAT VII: textile symposium in Edinburgh, 5th-7th May 1999. 

Oxford: Oxbow Books, 2005, 137 p. ISBN 18-421-7162-3.) 
 

Oděvy žen se v základu skládaly, stejně jako u mužů, z široké lněné bílé či šafránem barvené 

léine a pláště. Mezi nimi byl ještě svrchní a případně spodní šat. Thomas Gains (The 

Description of Ireland, 1618) píše: „jejich vzhled je plášť na spaní…silná nabíraná košile 

s širokými rukávy zjemněná náramky a kříži kolem krku.“ 
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28 A-C 1575,  Lucas d’Heere, Théâtre de tous les peuples et nations de la terre avec leurs habits et ornemens divers, tant anciens que 
modernes, diligemment depeints au naturel par Luc Dheere peintre et sculpteur Gantois, zdroj: 

http://adore.ugent.be/view?q=_id:%22archive.ugent.be:1EEACAD8-B1E8-11DF-966C-0D0679F64438%22&search_type=advanced 

Svrchní šat měl dvě základní formy lišící se rukávy a dále lze předpokládat, že zejména 

mladší ženy ve městech kopírovaly oděvy anglického typu. Irský svrchní šat byl šněrován na 

hrudi, měl obdélníkový či véčkový výstřih. Rukávy buď mohly být úzké s otočenou manžetou 

(a tedy bez spodní léine) nebo mít nesešitý dolní i horní šev a tak odhalující spodní léine. 

Úzké rukávy byly zdobeny knoflíky nebo kovovými aplikacemi. Tento zvyk musel být velmi 

rozšířen, protože Jindřich VIII. se jej snažil zakázat. Svrchní šat mohl mít konstrukčně 

oddělenou sukni, složenou z lichoběžníků a nabíranou v pase. Druhou možností byl oděv 

střižený v kuse se sukní rozšířenou klíny. Podšívaná sukně mohla být zvednutá a zasunutá za 

pásek a odhalovat tak spodní šat. Oděv byl doplněn šátkem kolem ramen.  

Jediným, zatím známým, dochovaným kusem svrchního dámského šatu je nález z Shinrone, 

Co. Tipperary, který je přiřazován do druhé pol. 16. století. K vlněnému živůtku je přišitá 

nabíraná sukně, skládající se z 23 lichoběžníkových klínů, a dolní obvod sukně je 6,7 m. 

Rukávy jsou na dolním švu 

otevřené.   

Pokrývky hlavy nabývaly 

rozmanitých tvarů, at již vyšší 

čepce, nebo ploché turbanovité 

tvary, které se mohly regionálně 

odlišovat. Ženy nosily náramky, 

prsteny a řetězy, někdy se 

zavěšenými křížky. 

29A-B oděv z Shinrone, National Museum of 

Irelans. Zdroj: 
https://cz.pinterest.com/pin/437341813789857917

/ a droj: 

http://www.mtholyoke.edu/~mgtatum/IrishWomen
/IShinrone.html 
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30 17th century, leather and wooden 

overshoes, The National Museum of 

Ireland, zdroj: http://lisa-
odwyer.blogspot.com.au/2010/12/dublin-

after-big-snow-storm-and.html 
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